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שמעוני, סיגלית קופצת משמאל הדרום. נסיכת תואר

 החיילת ומימין ראשונה סגנית בתואר שזכתה
 ויוי של הקפיצה שניה. כסגנית שהוכתרה נחמה, ויוי
רגלה. את נקעה והיא מוצלחת כל-כן היתה לא
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קהל. לפני שהופיעו בחייהן הראשונה הפעם זו היתה הבנות מן לחלק
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הב הקלעים. מאחורי בהפסקה, שאלתיאל ליאת 11 11 1 111
וביגדי-ערב. ספורטיביים בגדים במיוחד, שנתפרו ביגדי-ים הציגו נות

 אותה היפהפיה, שטיינר חנה —
 עיריית ראש התשואות, לקול הכתיר,

דיין. אלי אשקלון
 היה שזה מלכת־המים, תחרות

 של בשיתופן נערכת הראשון, סיבובה
 רון־לי, של ביגדי־ים רבות: חברות

 איב של וביגדי־הערב בגדי־הספורט
 דיאמי־ של הטבעות דה־מרדיקס,

י.ד. על־ידי המיובאת בקס בירה מון,

האו אליס, של הנעליים עסקים,
 הגליל, טיולי של הממוזגים טובוסים
 חברת של רודוס אוף סיטי הספינה

 פלטשר, לאה אולפן ספנות, מלחי
 בר, מירי והמאפרת מירו הספר

 אמנים ומטה הפקות גמא מישרד
 והבטיחו לתחרות תרמו אלה כל —
 בחסות נערכה היא הצלחתה. את

מישרד־התיירות.
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3 ----------------------------
בבוס במוצאי־השבת ההתרגשות

רבה. היתה באשקלון הזיתים תן
 שש, מבין הראשונה התחרות זו היתה

 להענקת הארץ, ברחבי שתיערכנה
 ניתן וכאשר ׳86 המים מלכת תואר

 על מתמודדות 12 התייצבו אות־הזינוק
 יגיל, גדי הדרום. נסיכת תואר

 את הזמין המתח, את הפיג המנחה,
הקהל. עם להיכרות המתמודדות

 נוכח אדישים נשארו לא האשקלונים ^
 ביקיני בביגדי־ים והחטובות השזופות
זוהרים. נטיפים עם שחורים
 את והציג יגיל מיהר הבנות אחרי

 של הדרום מרחב מפקד — השופטים
אשקלון: מישטרת מפקד המישטרה;

המקו עורך מועצת־הפועלים: מזכיר
מרדיקס, דה פייר הדרום; כאן מון

 יבואני מנהל עמרם, אלי האופנה; יצרן
בקס. בירה

תילבושת, החליפו הבנות עת ואז,
 להלהיב צפיר טוביה של תורו הגיע

 שרי כל את חיקה הוא הקהל. את
 בחיקוי הופעתו את חתם הממשלה,
כאשר החיוור. הגשש שלישיית

נ

 שלמים, בביגדי־ים הפעם שבו, הבנות
 שלב הגיע חטובות, רגליים שהבליטו

הראיונות־שאלות:
 בעלת וכבר וחצי 15 עמר, לואיז
 כלכלה ללמוד — לעתיד תוכניות

הבלונ מוסינגר סיגל ומינהל־עסקים;
 סיגל ודוגמנית: תיכון תלמידת דית,

 ,16 בת לשעבר קיבוצניקית סיגטי,
 בצבא לשרת ורצון קצוץ שחור שיער

 סיגלית ואחר״כר צבאית; בלהקה
 כמובן, שהרגישה, אשקלונית, שמעוני,

 העיניים בעלת נחמה, ויוי בבית;
 ו־ קילו 52( קלושה אתי החתוליות;

אק ומאוד שחומה סנטימטר), 176
זוטית.

 השלישיה — הראיונות שלב אחרי
 מילר יהונתן חיטמן, עוזי בשן, יגאל
 הערב: של השני והחלק צועני) (כמו

 בביגדי הבנות, של נוספת כניסה
 בהדפסים ססגוניות חליפות ספארי,

 גדי של קטע סיבובים, שני מרהיבים,
להתיי והשופטים ושב) (עובר יגיל

עצות.
 את עליהם להקשות או להקל כדי

 — שוב הבנות הגיחו המלאכה
 עם וזוהרות, שחורות בשמלות־ערב

 ירוק. כחול, אדום, צבעים שילובי
 בשריקות הגיב התאפק, לא כבר הקהל

 גם זכתה כאלה !לשריקות התפעלות
המופע. את שחתמה חזה, עופרה

 השופטים פסקו לחצות וקרוב
 לנסיכת שניה סגנית הריע: והקהל

 סגנית נחמה; ויוי — ׳86 הדרום
והנסיכה שמעוני סיגלית — ראשונה


